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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

18-4-2010
37965
139047
62496
158925

DESS 1-WBSV 1
DESS 2-Spirit30 4
DESS vet1-Spartanen vet2
DESS MA1-VIOS-W MA1

14.00
11.45
10.00
12.00

Rempt.J
Sj.Bontekoning
J.Korver
F.Honhoff

25-4-2010
38661
62489
134277
64807
158999

Twisk TSV 1-DESS 1
DESS vet1-Hauwert65 vet1
DESS A1-ZouavenDe A3
VVW DA1-DESS DA1
Andijk MA1-DESS MA1

10.00
14.00
14.00
14.00

Windt. A.J.L.K.van der
Sj.Bontekoning
W.Kistemaker
13.00

uitslag 08-04-2010
DESS D1-Andijk D1

uislagen 11-04-2010
DESS 1-ASV55 1
RKEDO 3-DESS 2
RKEDO vet2-DESS vet1
DESS A1-WestFrisiaDP A3
DESS MA1-Zouaven De MA1

0-3

uitslagen 10-04-2010
0-0
0-8
2-1
1-4
0-1

Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach
RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

DESS F1-Spartanen F4
4-2
DESS E1-Westfriezen E5
7-1
DESS MF1-Hauwert F1
1-8
Twisk TSV ME1-DESS ME1
3-1
Spirit30 E7-DESS E2
0-3
Berkhout MD1-DESS MD1
0-9
Dindua C1-DESS C1
2-2

Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach

De afgelastingen van de thuis
wedstrijden staan s'morgens
zo snel mogelijk op de KNVB site
bij clubs en competities onder
zoek op club (deze week)

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603.
West 1 categorie A standaard elftal
categorie B andere teams
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Agenda:

21 april 2010 IVA cursus 19.30 uur
5 mei 2010 Bestuursvergadering
13 mei 2010 Wedstrijd Veilingteam - Bestuur
25 t/m 29 mei 2010 DESS voetbalweek
2 juni 2010 Bestuursvergadering
7 juli 2010 Bestuursvergadering

Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Arjen Slagter 0229-591449
1e wedstrijdbal: DESS1 - Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar
2e wedstrijdbal: DESS1 - DWB1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt
3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop
4e wedstrijdbal: DESS1 - WSW1 gesponsord door Klaver Video
5e wedstrijdbal: DESS1 - Twisk1 gesponsord door Breedijk Trucks
6e wedstrijdbal: DESS1 - MOC1 gesponsord door Jan Visser
7e wedstrijdbal: DESS1 - Knollendam1 gesponsord door Jan en Eveline Keeman
8e wedstrijdbal: DESS1 – ASV55 1 gesponsord door Klaas Helder

De volgende ballen worden gesponsord door:
De wedstrijdbal DESS 2-Spirit30 4 gesponsord door Arie de Niet

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de volleybal wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Jaap Hartog
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Het kleedkamer schoonmaken wordt deze maand
verzorgd door de mannen van Dess 2.
Op vrijdag 23 april verwachten wij alle spelers van het tweede
om 19.00 uur bij Dess voor het schoonmaken van de
kleedkamers.
Mocht je verhinderd zijn, neem dan even contact met ons op.
Laurien en Charlotte

VERZOEK:
I.V.M. HET MAAIEN VAN DE VELDEN
1) Wil het team dat zondags als laatste het veld verlaat,

de doelnetten omhoog doen?

OMHOOG!

2) Ook na elke training netten omhoog
en de verplaatsbare doelen van het veld !!
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RKedo 3 – Dess 2
De dramatische wedstrijd tegen Blokkers 5 snel vergeten, en dan …
Zondag 11 april:
Na veel bellen gaan we op weg naar Avenhorn met 13 man plus Andre, die het Dess-publiek
aanvulde tot 3.
De opstelling:
Ronald
Erik

Nol
Eric

Jan Korver
Jitse

Michel
Jelle

Marcel
Vincent

Vincent

Ondersteuning
op de bank:
Jouke
Benjamin
Het duurde even, maar na een kwartier stonden daar dan toch elf tegenstanders in het groen en
een scheidsrechter.
We waren goed bezig en Marcel opende de score. Later een knappe voorzet van Vincent D.
op Jelle, die zorgde voor een 0-2 stand bij rust.
In de tweede helft kwamen we echt op stoom:
Jouke en Benjamin vervingen Marcel en Erik.
De ouderwetse combinatie Jan Korver-voorzet-Jouke Ingen-doelpunt liet zich weer eens zien
en Jan bediende ook Vincent Vr., die de bal er koppend in mikte. Nog een inkopper, van Jelle,
op een voorzet van Jitse, die zelf ook nog een keer scoorde. Eric ging zelf op avontuur om te
scoren en ook Benjamin passeerde de keeper.
De tel kwijt? Het werd 0-8, onze verdedigers zorgden
ervoor dat keeper Ronald het niet erg druk had.
Jan, Benjamin en Andre, bedankt, en alle anderen ook.
En: Blokkers 5 verloor vandaag.
De coach
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Dess E1 - Westfriezen E5
De E1 van Dess mocht het deze week opnemen tegen De Westftriezen E5.
Na vorige keer met de hakken over de sloot van de nummer twee van de lijst te
hebben gewonnen.
Na een 4-1 achterstand wisten ze de wedstrijd toch om te buigen in een 5-4
overwinnning en hebben zo toen de koppositie verstevigd naar een voorsprong van
6 punten. Moesten we het de afgelopen weken met een stand in keeper doen
vandaag was Maurits gelukkig weer van de partij en moest alleen Rico afbericht
geven.
In het zonnetje op een prachtig mooi echt grasgroen voorjaarsveld konden we
aftrappen met twee wissels want de tegenstanders had maar 7 spelers mee.
De vorige wedstrijd was bij de Westfriezen op kunstgras gespeeld wat de meeste
Dess spelers nog vers in het geheugen hadden omdat enkelen daar toen pijnlijke
plekken aan over hadden gehouden door valpartijen of slidings. Maargoed de vorige
wedstrijd was met 7-2 gewonnen dus hoopten we ook deze wedstrijd aan onze
zegereeks toe te voegen.
In het begin zette Dess meteen goed druk en liet de tegenstander niet aan voetballen
toekomen en na een paar goede aanvallen lag de eerste goal voor Dess erin.
We bleken net iets feller in de duels en ook bij de afronding op goal faalden we niet
zodat de 2-0 en 3-0 algauw een feit waren. De tegestander kwam wel een paar keer
bij het Dess doel maar wisten enkele grote kansen niet te benutten zodat de nul bleef
staan en dess vlak voor rust ook de 4-0 binnen tikte.
Na rust liet Dess de tegenstander meer voetballen zodat er een paar gevaarlijke
aanvallen onstonden die gelukkig door onze keep werden tegengehouden.Toch de
boel vanaf de zijlijn maar weer even scherp maaken dachten we enjawel de 5-0
vloog erin. De westfriezen bleven nu ook goed meevoetballen en scoorden de 5-1.
De E1 werd hierdoor wakker en ging weer combineren waardoor de 6-1 en de 7-1
ook weer werden gescoord. Zodoende werden er weer 3 punten binnengehaald door
de E1,klasse mannen!
Bauke Alkema
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Verslag

Spirit - DESS E2

10 april 2010

Vandaag om half 10 verzamelen bij DESS, om naar Hoogkarspel tegaan. Alleen was Klenroy
er nog niet. Onderweg naar zijn huis had Marina hem opgepikt, zo konden we 10 minuten
later toch richting Hoogkarspel.
Gauw omkleden, want dan konden we nog 5 minuten warm lopen voordat de wedstrijd begon.
Sam en Chris waren afwezig want ze moesten zelf voetballen. Joost was vandaag onze
keeper, Sam en Thijs in de voorhoede, Klenroy en Simon in het midden. en in de achterhoede
Mathijs, Jacco, Luuk B en Luuk S. we hadden één wissel deze wedstrijd.
We begonnen goed, de jongens hadden veel balbezit en er werd goed naar voren gelopen door
Sam en Thijs. Luuk B hield het achterin ook goed dicht zodat Joost niet zo veel ballen op doel
kreeg. Spirit deed ook goed z'n best maar DESS was sterker. Er viel alleen nog geen doelpunt.
Totdat Sam schoot, niet eens zo'n hard schot en nog wel met z'n linkerbeen maar wel een
doelpunt. 0-1 voor DESS. Zo gingen we de rust in.
Na de limonade weer snel van start. De jongens hadden er zin in want we wilden toch wel
winnen. Dan moesten we net zo spelen als in de eerste helft. We waren nog maar net
begonnen en kregen een corner, prima op doel geschoten en Spirit schoot de bal in eigen doel.
Geluk voor ons 0-2. We bleven daarna goed verdedigen want Spirit probeerde het nog wel en
had een ook paar mooie kansen. Joost keepte goed en moest de nodige reddingen doen maar
hij hield het doel schoon. We speelden veel op de helft van Spirit. Luuk B zag z'n kans schoon
en rende naar voren, hij liep goed door en schoot hard op doel en dat was 0-3. Daar bleef het
bij. De laatste 10 minuten konden we de wedstrijd gecontroleerd uitspelen.
Een prachtig resultaat en we hebben genoten. We staan nu tweede in de competitie, alleen als
Zwaluwen verliest staan wij bovenaan.
Dus nog maar even afwachten.
Groeten Monique.
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DESS F1 – Spartanen F4
Vandaag hadden we zomaar een keeperswisseling. Maico voelde zich niet helemaal happy,
maar gelukkig kon hij wel meevoetballen. Klaas en Jeroen boden zich meteen als keeper aan,
maar dan zouden we niet alleen een andere keeper hebben, maar ook een andere verdediging.
Aangezien Spartanen derde staat, viel er wel wat tegenstand te verwachten en dan is de
vertrouwde verdediging wel zo prettig. Aan het begin van het seizoen was afgesproken dat
Max de reservekeeper was. Na overleg met het hele team, wilde hij wel op doel. Gijs nam
Max zijn plek voor over en Maico ging op het middenveld spelen, samen met Daan, Peter en
Vince. We hadden 1 wissel.
Al snel bleek dat het voor Max een drukke ochtend zou worden, want Spartanen was veel
voor ons doel te vinden. Max wist echter vele schoten tegen te houden en Klaas en Jeroen
stonden prima te verdedigen. We konden er in het begin niet zo erg uit komen, maar
langzamerhand ging het beter en een beetje tegen de verhouding in wist Nick toch te scoren.
Ondanks al het harde werken, schoot Spartanen ook snoeihard raak en gingen we de rust in
met een gelijke stand.
Het was eigenlijk de bedoeling dat Klaas de tweede helft zou keepen, maar Max had zoveel
zelfvertrouwen gekregen, dat hij graag op doel wilde blijven staan. Aangezien Klaas het
achter goed onder controle had, hebben we dat zo gelaten. Verder werd er afgesproken wat
meer van afstand te gaan schieten, want hun keeper leek niet zo heel sterk.
Het spel ging weer lekker over en weer, maar toch was het Spartanen die 1-2 wist te maken.
Voor het eerst sinds lange tijd keken we tegen een achterstand aan, hoe zouden de jongens
daar mee om gaan? Gelukkig op de enige juiste manier, namelijk lekker door blijven
voetballen. Maico was ook goed bezig op het middenveld en ging vaak mee naar voor. Tot
zijn eigen verbazing belandde een bal die bedoeld was als voorzet, in het doel! Met deze 2-2
stand leek de wedstrijd te eindigen, maar kort voor het eind scoorde Nick nog 2 doelpunten,
dus werd het zelfs nog 4-2.
Tijdens de penalty-serie wist Max (die ook nog aanvoerder was vandaag) nog 4 doelpunten te
voorkomen, dus het is wel duidelijk dat we nu in ieder geval 2 goede keepers hebben!
Om het doucheritueel wat te bespoedigen, had ik gezegd dat de laatste de kleedkamer mocht
aanvegen. De laatste 3 jongens dachten slim te zijn door via de andere kant de kleedkamers te
verlaten, maar daardoor zijn ze wel het lekkers dat ze van de moeder van Maico in de kantine
mochten uitkiezen, misgelopen... En je eigen troep een beetje wegvegen is met een minuutje
klaar!
LET OP

LET OP

LET OP

In verband met de werkzaamheden in de Molenstraat vertrekken we volgende week om
9.00 uur bij DE VANG vandaan naar Andijk.
Sandra
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JEUGD-SCHEIDSRECHTERS
Vanaf half april zullen we de volgende spelers mede gaan indelen voor het af en toe fluiten
van een pupillen-wedstrijd:
Jeroen Gerssen
Robin Bontekoning
Nick Zandvliet
Laurens Groot
Marcel van Schagen
Wouter Smit
Patricia Vlaar
Roos Poland
Om hierop een beetje voorbereid te raken, is er op maandagavond 19 april een instructieavond in de Dess-kantine, waar jullie verwacht worden om 18.00 uur. Kom in trainingspak en
op voetbalschoenen (die overigens in de kantine even uit mogen).
Er volgt een tweede intructie-avond op een nader af te spreken datum.
Fred Honhoff (tel: 591582)
Anita van Arem (tel: 599033)

SCHOOLVOETBAL

Woensdagmiddag 14 april krijgen we de jongens van groep 5/6 van alle deelnemende scholen
(waaronder de Kraaienboom) op het Dess-terrein. De jongens gaan strijden om een mooie
wisselbeker.
Een ieder, die een of twee uurtjes over heeft op deze middag, is van harte welkom mee te
helpen. Meld je s.v.p. bij Anita van Arem (tel: 599033).
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Mandy, Aude en Jolanda waren op vakantie en Mariet was vannacht ziek geworden. Nick was
vrij, dus hij deed mee.
Wij hadden met 4-3 gewonnen. Nick had er drie gescoord en Lois 1.
Het was heel gezellig onder de douche. Kim en Myrthe zongen hard met ons mee.
We vonden het heel lief van de moeder van Nika dat ze taart had gemaakt.
Irene, Nick, Valerie, Lois en Lisa scoorden de penalty. De penalty’s wonnen we met 5-3.
Groetjes van Lisa

Down Under 42
16 April 2010
Een nieuwe groep 12 jarigen is in aantocht en voor hen willen we graag ter introductie een
speciale discoavond organiseren. Groep 8 van de basisschool wordt hiervoor uitgenodigd!
Dus ben je net 12 jaar geworden of wordt je dat dit jaar ben je welkom! De entree is gratis en
voor €0,50 is er een glas fris of voor €0,70 kan je snoep of chips kopen
We hebben er zin in. Je komt toch ook? Vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur zijn wij er voor jullie!
17 April 2010
Kom ook op de open avond van Down Under 42, vanaf 19.30 uur tot 23.00 uur. De film
avond komt eraan! Heb je al gekozen welke film je wilt zien? Aan de bar kan je een keer je
stem uitbrengen!
Voor meer informatie kijk op www.downunder42.nl
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 15
Datum
Woensdag THUIS
14 april
Woensdag UIT
14 april
Zaterdag THUIS
17 april
17 april
Zaterdag UIT
17 april
17 april
17 april
17 april
17 april
Zondag THUIS
18 april

vertrek

Tijd Wed.nr. Wedstrijd

LET OP 19:00 182051 Dess C1 – ALC C1

scheidsrechter/rijders
Gerrie Moolevliet

LET OP 18:30 185487 De Blokkers MD1 – DESS MD1

8:00
9:00
9:00
9:15
13:00

11:15 186876 DESS MD1 – Dindua MD1
12:30 181543 DESS D1 – Always Forward D4

Gerrie Moolevliet
Herman Poeze

9:00
10:00
10:00
10:15
14:00

Irene
Daan, Maiko
Maurits
Karlijn, Marloes
Jordy, Martin, Nick

218091
215829
193093
225601
182065

De Blokkers F9 – DESS MF1
Andijk F2 – DESS F1
ASV 55 E1 – DESS E1
Dindua ME2 – DESS ME1
Andijk C1 – DESS C1

LET OP 12:00 158925 DESS MA1 – VIOS-W MA1

Fred Honhoff

Programma week 16
Datum
Zaterdag THUIS
24 april
24 april
Zaterdag UIT
24 april
24 april
24 april
24 april
24 april
Zondag THUIS
25 april
Zondag UIT
25 april
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vertrek

8:00
8:00
9:00
9:15
10:30

13:00

scheidsrechter/rijders

Tijd Wed.nr.
11:15 212648 DESS MF1 – KGB F7
13:00 182194 DESS C1 – Westfriezen C2

Maarten Gorter
Anita van Arem

9:00
9:00
10:00
10:15
11:30

VVW F5 – DESS F1
Westfriezen E8 – DESS E2
Kwiek 78 ME2 – DESS ME1
ALC MD1 – DESS MD1
De Zouaven D4 - DESS D1

Max, Vince
Klenroy, Matthijs
Anne, Iris
Op de fiets
Wouter,Luuk

14:00 134277 DESS A1 – De Zouaven A3

W.Kistenmaker

14:00 158999 Andijk MA1 – DESS MA1

Yvonne, Anne, Denise

215828
193096
225602
185486
197108
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